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លោងតាមេារ់សដ ីពីររធនបាេក្ិេច ររធនបាេទាយក្ 

សាំលៅដេ់រុគ្គេខដេរលងាើត្ នងិក្ាំណ្ត្េ់ក្ខខណ្ឌ ថ្នររធនបាេ-

ក្ិេច នងិផ្សដេប់្ទពយសមបត្តឬិមូេនធិិដាំរូងលៅក្នុងររធនបាេក្ិេច។ 

 រឯអ្អនក្ផ្សដេ់វភាគគ្ទានររធនបាេក្ិេច សាំលៅដេ់រុគ្គេខដេផ្សដេ ់

 វភាគគ្ទានលៅក្នងុររធនបាេក្ិេច ឬររធនបាេក្ិេចខដេមានប្ារ់ 

និងមានសិទធិេូេរួមក្ាំណ្ត្េ់ក្ខខណ្ឌ  ថ្នការរង់វភាគគ្ទានខដេនឹង

ប្ត្ូវប្គ្រ់ប្គ្ងនងិរត្់ខេងលោយររធនបាេ នងិេក្ខខណ្ឌ  ថ្នការ

ទទួេផ្សេររស់អត្ថគាហក្ៈ។ 

ដូេមានខេងក្នុងប្រការ៥ ថ្នប្រកាសសដ ីពីវភាធានក្នុងការ

ប្គ្រ់ប្គ្ង លរៀរេាំ និងការប្រប្ពឹត្តលៅររស់ររធនបាេក្ិេច ររធន-

បាេទាយក្ ឬអនក្ផ្សដេ់វភាគគ្ទានររធនបាេក្ិេច អាេជារូរវនដ 

រុគ្គេ ឬនតី្ិរុគ្គេមួយ ឬលប្េើន។ ររធនបាេទាយក្ ឬអនក្ផ្សដេ់

 វភាគគ្ទានររធនបាេក្ិេចមួយ  អាេលសន ើសុាំរលងាើត្ររធនបាេក្ិេច

លប្េើនជាងមួយ ក្នុងប្រលភ្ទដូេគាន  ឬប្រលភ្ទលផ្សសងគាន ។ េាំល េះ

ររធនបាេទាយក្ ឬអនក្ផ្សដេ់វភាគគ្ទានររធនបាេក្េិចខដេមាន 

េាំនួនលប្េើនជាងមួយ វភាញ ប្តូ្វមានក្ិេចប្ពមលប្ពៀងរួមគាន ក្នុងការ

យេ់ប្ពមរលងាើត្ររធនបាេក្េិច ប្ពមទាាំងលសន ើសុាំ នងិទទួេបាន

ការអនញុ្ញា ត្រលងាើត្ជាមុនពនីយិ័ត្ក្រររធនបាេក្ិេច (ន.ប.ធ.)។ 

In accordance with the Law on Trust, the 

trustor/settlor/grantor or the trust contributor refers to 

the individual who defines and sets out the terms of a 

trust and grants initial property or funds to the trust; 

whereas the trust contributor refers to the individual 

who contributes to the trust or the existing trust and 

has the right to participate in determining the terms of 

contribution payments managed and administered by 

the trustee and the terms of benefits the beneficiaries 

entitled to receive.    

As stated in Article 5 of the Prakas on the Rules 

for the Management, Organization, and Functioning of 

the Trust, the trustor or the trust contributor may be 

one or multiple natural persons or juridical persons. A 

trustor or trust contributor is able to request an 

establishment of multiple trusts of the same or 

different types. Where there are more than one trustor 

or trust contributor, there shall be a mutual agreement 

to establish a trust as well as an approval by the Trust 

Regulator (TR) prior to establishing the trust.  
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Trustor or Trust Contributor  
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